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São Vicente - Apartamento

3
Quartos

2
Casas de banho

340 000 €

84,4

(EUR €)

Área (m²)

ApartamentoT3 remodelado e MOBILADO com vista para o Rio Tejo
Se procura um apartamento para viver em Lisboa, não pode deixar de conhecer este imóvel.
Este apartamento T3 totalmente remodelado com acabamentos modernos, pode ser a opção ideal
para si.
Disfrute da vista para o Rio Tejo e de uma exposição solar espectacular nascente/poente.
Num edifício requalificado que preservou os detalhes da sua arquitectura original, suba a escada ao
último andar e repare na luz que entra. Quando acede ao apartamento, vai encontrar uma casa com
acabamentos modernos e muito sóbrios, único naquele piso.
À direita, uma cozinha muito funcional totalmente equipada com electrodomésticos Bosch e acesso
à sala com lareira, onde poderá disfrutar dos dias de inverno, a ler um livro no sofá e com o
pormenor do sol a bater na janela. Seguindo, encontra dois quartos em suite com roupeiros e um
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espaço amplo que poderá utilizar como escritório. Duas casas de banho completas e também muito
modernas.
O apartamento dispõe ainda de ar condicionado, Máquina de lavar e secar roupa, sistema de
segurança e é vendido com mobília de excelente qualidade e de extremo bom gosto.
Localizado em São Vicente, a 2 minutos do Museu da Água, a 10 minutos do Panteão Nacional,
Feira da Ladra e estações de metro e comboio de Santa Apolónia, numa zona que lhe oferece a
possibilidade de fazer passeios a pé, com zona de comércio tradicional ali muito perto.
A apenas uns minutos de distância, a zona da Praça do Comércio e da baixa de Lisboa, onde
poderá disfrutar da vista rio com todo o seu esplendor.
Esta é mesmo uma oportunidade única!
Só precisa de trazer as malas!
Entre em contacto comigo para agendar a sua visita.
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